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1 Inleiding 
 

Eind 2016 is het Actieplan Akker- en weidevogels Gelderland gereed gekomen. Eén van de 
onderdelen uit dit plan was het realiseren van maatregelen voor de doelsoort patrijs in specifiek voor 
deze doelsoort aangewezen actiegebieden. De VALA is in 2016 en 2017 al gestart met het beheer 
voor kruidenrijke akkerranden.  

Dankzij extra financiering vanuit het Actieplan Akker- en Weidevogels hebben de agrarische 
collectieven in Gelderland aan Stichting Landschapsbeheer Gelderland begin 2018 de opdracht 
gegeven de beheermonitoring voor de patrijs op te zetten. 

In samenwerking met Sovon, is Stichting Landschapsbeheer Gelderland gestart met het opleiden van 
vrijwillige patrijzentellers. Doel was om met vrijwilligers een eerste 0-telling te kunnen uitvoeren en 
de stand van de patrijzen in de gebieden met beheermaatregelen via het Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer (ANLb) in beeld te kunnen brengen. 

Er bleek heel veel animo voor het patrijzentellen te zijn waardoor in totaal in Gelderland in 2018 en 
2019 ruim 200 patrijzentellers actief zijn geweest en gegevens hebben verzameld en ingevoerd van 
143 telgebieden, waarvan 98 in de Achterhoek. 

Zie hieronder voor de verdeling van de getelde gebieden over het werkgebied van de VALA en 
inliggende agrarische natuurverenigingen. De kaarten met de namen en de begrenzing van de 
telgebieden per regio zijn opgenomen in bijlage 1. 

             Aantal  Opp 
           Telgebieden        Telgebieden 
VALA 98 17124 

Onderholt 22 3647 
Groep Steenderen 8 1515 
Groep Vorden e.o. 14 2132 

VAL Oude IJssel 36 6876 
Groep Montferland 16 3221 
Groep Sinderen 18 3325 
Groep Wehl 2 329 

VAN Berkel en Slinge 37 6249 
Groep Berkelland 37 6249 

ANV Groen Goed 3 352 
Groep Berkelland 3 352 

 

Deze rapportage is gebaseerd op de data van alle voorjaarstellingen in 2019 (t/m augustus) in de 
Achterhoek en de evaluatie-avonden met de vrijwilligers die daarop hebben gevolgd. Voor 
berekening van de familiegroottes zijn ook de gegevens van de najaarstellingen 2018 en 2019 
gebruikt. Regio Steenderen is dit jaar nieuw en geeft het eerste resultaat (de 0-situatie) weer. 

De rapportage geeft inzicht in de aantallen territoria per regio, de familiegroottes, het beheer, de 
getelde oppervlakte, de telgebieden en de belangrijkste gemaakte opmerkingen tijdens de evaluatie, 
deze laatste zijn opgenomen in bijlage 2. In het laatste hoofdstuk staan de conclusies en 
aanbevelingen weergegeven. 

Overzichten van de territoria van patrijzen op kaart zijn opgenomen in hoofdstuk 4. 
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Voor de analyse van de territoria en het beheer zijn eerst alle territoria van de patrijs bepaald aan de 
hand van de autocluster-methode van Sovon. Daarna is een selectie gemaakt van de territoria die op 
respectievelijk 500 en 1000 m afstand liggen van genomen maatregelen voor de patrijs. 500 meter is 
de dispersieafstand van patrijzen, als het biotoop geschikt is blijven ze binnen een straal van 500 
meter. Dit betekent dat met maatregelen het meest effectief zijn als ze binnen een staal van 500 
meter van een vastgesteld territorium worden genomen. De maatregelen waarmee is gerekend zijn: 
akkerranden, graanakkers, struwelen, botanische graslanden en kruidenrijke graslanden (allen 
afgesloten via ANLb). Patrijzen-paartjes die binnen 500 meter de beschikking hebben over voedsel en 
dekking middels een ANLb-maatregel hebben een groene kleur gekregen op kaart, binnen 1000 m 
een oranje kleur en als er sprake is van meer dan 1000 meter een rode kleur. Zodoende kunnen er 
uitspraken worden gedaan of er voldoende beheermaatregelen zijn afgesproken in een gebied. 
Natuurlijk speelt ook het bestaande landschap een grote rol. Bij de huidige analyse was er geen 
mogelijkheid om hier rekening mee te houden, behalve de aanname dat bestaande landschap voor 
ca. de helft bijdraagt aan geschikt habitat voor de patrijs. Het streven is 10% van je landschap 
optimaal inrichten voor de patrijs, waarvan ca 5% wordt gerealiseerd door bestaand landschap en ca 
5% door gerichte maatregelen ANLb. Advies is om in de toekomst een gebiedsscan uit te voeren per 
patrijzengebied om te beoordelen hoe de situatie daadwerkelijk in het veld is. 
 

In een tweetal gebieden in de Achterhoek: Lochem en Aalten worden ook gegevens verzameld over 
patrijzen, maar niet volgens de gestandaardiseerde methode die in de rest van de gebieden wordt 
toegepast. De gegevens van de twee gebieden zijn niet opgenomen in deze rapportage omdat ze niet 
1 op 1 vergeleken kunnen worden met de andere telgebieden. 
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2 Aantallen 
 
Hieronder is per regio het aantal territoria en oppervlakte van de getelde gebieden weergegeven. De 
weergegeven dichtheid zegt iets over het aantal territoria per 1000 hectare en met dit getal kunnen 
de verschillende regio’s met elkaar vergeleken worden. 
 
2018  

Telgebieden  Aantal 
telgebieden 

Aantal  
territoria 

Getelde 
Oppervlakte 

Dichtheid 
(per 1000 ha) 

Regio Berkelland 60 28 9.686 2,9 
Regio Sinderen  21 19 4.086 4,7 
Regio Wehl 1 4 166 24,1 
Regio Vorden 24 10 3.735 2,7 
Regio Montferland 13 13 2.786 4,7 

 
2019  

Telgebieden  Aantal 
telgebieden 

Aantal  
territoria 

Getelde 
Oppervlakte 

Dichtheid 
(per 1000 ha) 

Regio Berkelland 40 32 6.250 5,1 
Regio Sinderen 20 15 3.325 4,5 
Regio Wehl 2 5 329 15,2 
Regio Vorden 14 14 2.132 6,6 
Regio Montferland 16 20 3.221 6,2 
Regio Steenderen 8 12 1.515 7,9 

 
Er zijn in bijna alle regio’s meer patrijzen geteld in 2019 ten opzichte van 2018 (zie figuur hieronder), 
ook de dichtheden zijn gestegen. Dit zijn positieve resultaten. Wehl springt eruit met een hoge 
dichtheid, dit wordt vooral veroorzaakt door het geringe aantal telgebieden en dus een beperkte 
getelde oppervlakte. Over het algemeen zijn de dichtheden nog erg laag, bij goede patrijzengebieden 
is de richtlijn 5 paar per 100 ha. 
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3 Territoria en beheer 
 

Zoals in hoofdstuk 1 al vermeld, is berekend wat de afstand van genomen ANLb maatregelen tot de 
vastgestelde territoria van de patrijs is. Samengevat levert dat onderstaande grafiek en tabel op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regio Totaal aantal 
territoria  

binnen 500 m 
maatregelen 

binnen 1000 m 
maatregelen 

maatregelen 
> 1000 m 

Berkelland 32 20 10 2 
Sinderen  15 12 2 1 
Wehl 5 1 4 0 
Vorden 14 4 1 9 
Montferland 20 10 5 5 
Steenderen 12 6 5 1 
Totaal 98 53 27 18 

 

Ook is berekend op welk percentage van de oppervlakte momenteel al ANLb-maatregelen ten 
behoeve van de patrijs worden genomen. Hiervoor is een bufferzone van 500 meter rondom de 
telgebieden van de patrijs gelegd en is de oppervlakte berekend van de samengevoegde telgebieden 
per regio. Doordat de gebieden groot zijn en niet gefilterd op bebouwing komen de percentages laag 
uit, maar ze geven wel een beeld van de verschillen tussen de regio’s en de gegevens geven een 
algemeen beeld af dat er momenteel in het werkgebied van de VALA over grote regio’s wijd 
verspreid maatregelen worden genomen. Beter zou zijn de maatregelen te concentreren in de 
gebieden waar de patrijs zich daadwerkelijk ophoudt en daar te proberen de dichtheid aan 
maatregelen te verhogen. VALA is hier al mee gestart door focusgebieden te gaan benoemen voor de 
werving van beheer voor 2021. 
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Regio 
ha's 
maatregelen 
patrijs 

Opp buffer 
telgebieden 

% van de 
oppervlakte 

Berkelland 133,78 22542 0,6% 
Sinderen  44,37 9821 0,5% 
Wehl 9,52 987 1,0% 
Vorden 184,8 14659 1,3% 
Montferland 79,66 6463 1,2% 
Steenderen 3,5 3746 0,1% 
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4 Deelgebieden 
 

4.1 Regio Berkelland 
 

4.1.1 Territoria en beheer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In de regio Berkelland zijn 32 territoria van de patrijs geteld. 20 van deze territoria liggen binnen 500 
meter van genomen maatregelen (groene stippen), 10 territoria liggen binnen 1000 meter afstand 
(oranje stippen) en 2 (rode stippen) op meer dan 1000 meter afstand. Het is het meest zinvol om 
beheermaatregelen te treffen in de nabijheid van de rode en oranje stippen. 
 
In de regio Berkelland zijn in totaal 134 hectare aan maatregelen t.b.v. de patrijs genomen. Dit is op 
0,6% van de oppervlakte. Het is aan te raden focusgebieden te realiseren rondom het voorkomen 
van de patrijzenpaartjes en -families en binnen deze gebieden de maatregelen te vermeerderen naar 
3 tot 5% van de oppervlakte. 
 
4.1.2 Kluchtgrootte 
De grootte van een patrijzenfamilie (klucht) geeft een indicatie van het broedsucces aan. Door de 
kluchtgroottes door de jaren heen te vergelijken kan inzicht worden verkregen in de stand van de 
patrijzen in een gebied. 
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De kluchtgrootte in de regio Berkelland varieerde in 2018 van 7 tot 12 stuks, met een gemiddelde 
kluchtgrootte van 9,5, waargenomen tussen juli en oktober. In 2019 varieerde de kluchtgrootte van 
juli tm oktober tussen de 5 en 15 met een gemiddelde kluchtgrootte van 10, dus iets hoger dan het 
jaar ervoor.  
 

4.2 Regio Sinderen en Wehl 
 

4.2.1 Territoria en beheer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regio Sinderen 
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Regio Wehl 
 
In de regio Sinderen zijn 15 territoria van de patrijs geteld. 12 van deze territoria liggen binnen 500 
meter van genomen maatregelen (groene stippen), 2 territoria (oranje stippen) liggen binnen 1000 
meter afstand en 1 (rode stip) op meer dan 1000 meter afstand. In de regio Wehl zijn 5 territoria 
geteld. 1 Territorium (groene stip) ligt binnen 500 m van de genomen maatregelen en 4 (oranje 
stippen) binnen 1000 meter. 
De maatregelen liggen dus vrij optimaal voor de patrijzen, alleen in het noorden en westen van 
Sinderen en het westelijk deel van Wehl zouden nog meer maatregelen in de nabijheid van de 
territoria van patrijzen genomen kunnen worden. 
 
In de regio Sinderen zijn in totaal 44,4 ha aan maatregelen t.b.v. de patrijs genomen. Dit is op 0,5 % 
van de oppervlakte. Het is aan te raden de dichtheid van maatregelen in de regio Sinderen nog te 
verhogen tot 3-5% van de oppervlakte. 
In de regio Wehl is op 9,52 ha van de oppervlakte maatregelen genomen, dit is op 1% van de 
oppervlakte. Hier geldt hetzelfde advies: dichtheid aan maatregelen verhogen. 
 

4.2.2 Kluchtgrootte 
De kluchtgrootte in de regio Sinderen varieerde in 2018 van 3 tot 4 stuks, met een gemiddelde 
kluchtgrootte van 3,5, waargenomen tussen juli en november, maar gebaseerd op een klein aantal 
waarnemingen. In 2019 varieerde de kluchtgrootte van juli t/m oktober tussen de 2 en 17 met een 
gemiddelde kluchtgrootte van 10,5, dus hoger dan het jaar ervoor.  
In de regio Wehl zijn geen kluchtgroottes bijgehouden. 
 

4.3 Regio Vorden 
 

4.3.1 Territoria en beheer 
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In de regio Vorden zijn 14 territoria van de patrijs geteld. 4 van deze territoria (groene stippen) liggen 
binnen 500 meter van genomen maatregelen, 1 territorium (oranje stip) ligt binnen 1000 meter 
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afstand en 9 (rode stippen) op meer dan 1000 meter afstand. Met name rond Velswijk komen veel 
patrijzen voor, maar hier liggen helemaal geen maatregelen, het is dus aan te raden hier met 
deelnemers in gesprek te gaan over het nemen van maatregelen voor de patrijs.  
 
In de regio Vorden zijn in totaal 185 hectare aan ANLb-maatregelen genomen, waarvan de patrijs zou 
kunnen profiteren. Dit is op 1,3% van de oppervlakte, dit percentage is laag en de maatregelen zijn in 
de regio Vorden ook niet goed geconcentreerd op de plekken waar de patrijs nog voorkomt.  
 
4.3.2 Kluchtgrootte 
De kluchtgrootte in de regio Vorden varieerde in 2018 van 5 tot 11 stuks, met een gemiddelde 
kluchtgrootte van 8,75, waargenomen tussen juli en november. In 2019 varieerde de kluchtgrootte 
van juli t/m oktober tussen de 5 en 25 met een gemiddelde kluchtgrootte van 13,1, dus hoger dan 
het jaar ervoor. 
 
4.4 Regio Montferland 
 

4.4.1 Territoria en beheer 
 

 

Uit bovenstaand stippenkaartje blijkt dat er in totaal in de regio Montferland in 2019 20 territoria van 
de patrijs zijn geteld. Van deze 20 territoria zijn er 10 territoria waarbij de ANLb maatregelen binnen 
500 meter liggen (groene stippen). Bij 5 territoria liggen de maatregelen op maximaal 1000 m afstand 
(oranje stippen) en bij 5 territoria liggen de maatregelen op meer dan 1000 meter afstand (rode 
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stippen). Ideaal is als de maatregelen op maximaal 500 m afstand liggen, dus in de omgeving van de 
rode en oranje territoria zouden nog extra maatregelen genomen kunnen worden om voldoende 
voedsel en dekking voor de patrijzen te realiseren. 
 
In totaal is in de regio Montferland 80 hectare onder agrarisch natuurbeheermaatregelen gebracht 
die zinvol zijn voor de patrijs. Dit betreft 1,2% van het totale gebied. Streefwaarde is 3 tot 5% dus er 
kunnen nog meer maatregelen genomen worden, bij voorkeur op de juiste plekken. Wel is het zo dat 
rondom het Montferland veel hectares natuurbeheer (biologische graanakkers) van 
Natuurmonumenten liggen die een grote bijdrage aan het habitat van de patrijzen leveren. 
 
4.4.2 Kluchtgrootte 
De kluchtgrootte in de regio Montferland varieerde in 2018 van 4 tot 20 stuks, met een gemiddelde 
kluchtgrootte van 10, waargenomen tussen juli en november. In 2019 varieerde de kluchtgrootte van 
juli t/m oktober tussen de 3 en 18 met een gemiddelde kluchtgrootte van 11,56, dus hoger dan het 
jaar ervoor. 
 

4.5 Regio Steenderen 
 

4.5.1 Territoria en beheer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de regio Steenderen zijn 12 territoria van de patrijs geteld. 6 van deze territoria (groene stippen) 
liggen binnen 500 meter van genomen maatregelen, 5 territoria (oranje stippen) liggen binnen 1000 
meter afstand en 1 (rode stip) op meer dan 1000 meter afstand. De maatregelen liggen redelijk goed 
maar rondom de oranje en rode stippen liggen nog wel kansen voor uitbreiding van de maatregelen. 
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In de regio Steenderen zijn in totaal 3,5 ha aan ANLb-maatregelen genomen, waarvan de patrijs zou 
kunnen profiteren. Dit is op 0,1% van de oppervlakte. Dit percentage moet nog flink stijgen om de 
patrijzen een goed habitat te kunnen bieden. 
 

4.5.2 Kluchtgrootte 
Omdat Steenderen een nieuw gebied is, zijn hier nog geen gegevens beschikbaar over 
kluchtgroottes. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 
 

Tellingen 
- Het is aan te raden voor de VALA om de bestaande groepen Samen voor de Patrijs uit Barlo 

en Lochem-Nettelhorst te stimuleren om op dezelfde gestandaardiseerde wijze te gaan 
monitoren, want daarmee zijn de telgegevens over de hele Achterhoek beter te vergelijken. 
 

Communicatie vanuit VALA 
- Zowel de tellers als de veldcoördinatoren vanuit het collectief willen de communicatie tussen 

de tellers en de deelnemers aan ANLb verbeteren. In het voorjaar van 2020, voorafgaand aan 
het telseizoen, kan het collectief dit stimuleren door: 

o aan de tellers inzicht te verschaffen in de ligging van de afgesloten contracten voor 
akkerranden, door het verschaffen van veldkaarten met het ANLb-beheer; 

o tellers te faciliteren om in contact te kunnen komen met de grondeigenaar, door 
deelnemers aan ANLb op de hoogte te stellen van de tellers in een gebied en het 
organiseren van een gezamenlijke startavond met zowel deelnemers, tellers en leden 
van de WBE. 

o te communiceren naar de deelnemers over de geplande tellingen in 2020 en over de 
contactgegevens van de tellers. 

- Ook is het belangrijk om vanuit de VALA goede communicatie richting de tellers te blijven 
houden over mogelijkheden van financiering van inrichtingsmaatregelen en beheer voor de 
patrijs; 

- Hetzelfde geldt voor de communicatie met de WBE’s in de gebieden. Het is aan te raden dit 
contact te verbeteren zodat de lokale jagers en opzichters op de hoogte zijn van de 
activiteiten van de patrijzentellers en andersom. Dit kan door middel van het organiseren van 
een bijeenkomst vroeg in het seizoen voor jagers, vrijwilligers en de betrokken 
veldcoördinatoren van de VALA. 

- Ook is het aan te bevelen gerichte coaching aan te bieden aan de deelnemers ANLb zodat 
kennis over de patrijs, de beheerpakketten en het uitvoeren van het daadwerkelijke beheer 
goed bekend is bij de deelnemer en er ook beter op gestuurd kan worden in de praktijk. 

- Vrijwilligers hebben aangegeven dat de inzet van een drone om patrijzen en –nesten te 
kunnen opsporen wenselijk is. Het is aan te bevelen voor de VALA om te overwegen om 
hierin te faciliteren. 
 

Faciliteren patrijzen-tellers door SLG 
- Hierbij blijft SLG inzetten op de volgende onderdelen: 

o Verbeteren communicatie tussen boeren en vrijwilligers. Hiervoor is een 
informatiebrief vanuit Sinderen gedeeld met de overige coördinatoren; 

o Vrijwilligers stimuleren om contact te leggen met de grondeigenaren voorafgaand 
aan de telrondes; 

o Vrijwilligers stimuleren om tussentijds bevindingen te delen met de grondeigenaar; 
o Vrijwilligers stimuleren om relevante bevindingen/resultaten te delen met de veld-

coördinator van het collectief. 
- Cursus invoeren patrijzenwaarnemingen in Sovon is gewenst als opfriscursus bij een aantal 

gebieden, alleen de handleiding rondsturen blijkt niet voldoende te zijn. En nieuwe groepen 
hebben ook behoefte aan een velddag, alleen theorie-instructie is niet voldoende. 
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- Voor de regio Vorden geldt de wens om extra vrijwilligers te werven en op te leiden. Het is 
aan te bevelen dit vroeg in 2020 te doen. 

- De vrijwilligerscoördinatoren hebben behoefte aan input ten behoeve van de evaluatie met 
vrijwilligers die zij organiseren. VALA zal ze faciliteren door de beheerevaluatie te delen en 
SLG zal benodigd kaartmateriaal te verschaffen. 

- Vanuit Berkelland is er behoefte om meer aandacht te schenken aan biotoopverbetering, dus 
investeren in de kwaliteit van het leefgebied van de patrijs (taak VALA), in plaats van het 
werven van nieuwe vrijwilligers. 

- SLG zal beging 2020 de begrenzing van de leefgebieden voor ANLB delen met de 
groepscoördinatoren, door het verschaffen van een uitsnede van het Natuurbeheerplan per 
deelgebied/regio. 

 
Predatie en verstoring 

- De predatiedruk op patrijzen lijkt groot, maar eigenlijk is hier te weinig over bekend. In het 
Montferland is een predatieonderzoeker actief die de patrijzenwerkgroep ondersteunt en 
een predatierapport op gaat stellen (begin 2020). Het is aan te raden kennis te nemen van dit 
rapport. 

- Loslopende honden hebben een verstorende werking op patrijzen. Actieve handhaving 
tijdens het broedseizoen in gebieden waar de recreatiedruk groot is en waar patrijzen 
broeden is wenselijk. 

- Het is aan te raden aan deelnemers ANLb en aangrenzende terreinbeherende organisaties 
om de akkerranden niet strak tegen de bosrand te leggen, maar juist midden op de percelen 
omdat uit onderzoek is gebleken dat dit de predatiedruk verlaagd. 

- Ook is het aan te raden om de akkerranden niet langgerekt aan te leggen maar in blokken, 
onderzoek uit Engeland (bron: Partridge-onderzoek) wijst uit dat dit een preventieve werking 
op predatie heeft. 

- Er is een wens om daar waar patrijzen broeden en/of koppeltjes met jongen worden 
waargenomen het gebied recreatieluw te maken, bijvoorbeeld door wegen/paden tijdelijk af 
te sluiten. Het is aan te raden dat vrijwilligers die constateren dat de recreatiedruk in een 
gebied problemen oplevert dit meldt bij de veldcoördinator van het collectief zodat 
gezamenlijk het gesprek met de gemeente/grondeigenaren kan worden aangegaan. 

 

Territoria en beheer 
- Het aantal waargenomen territoria van de patrijs is gestegen t.o.v. van 2018. Dit kan zijn 

veroorzaakt doordat het daadwerkelijk beter gaat met de patrijs, maar kan ook een effect 
van beter waarnemen zijn door de patrijzentellers. 

- De dichtheden per regio zijn toegenomen. Dit kan zijn veroorzaakt doordat het daadwerkelijk 
beter gaat met de patrijs, maar ook een effect zijn van beter waarnemen door de 
patrijzentellers. 

- Uit de analyse blijkt dat er nog een flink aantal patrijzen-paartjes zijn, waarbij genomen 
maatregelen op meer dan 1000 meter afstand liggen. Hier is het zinvol dat de VALA actie 
onderneemt door gebiedsgericht (bij de oranje en rode stippen) deelnemers voor ANLb te 
werven. 

- In alle gebieden is het percentage waarop beheer ten behoeve van de patrijs wordt 
uitgevoerd nog te laag. Maatregelen moeten, bij voorkeur binnen focusgebieden, naar 3 tot 
5% van de oppervlakte om een succesvol leefgebied voor de patrijs te kunnen vormen. 
Hierbij is het ook belangrijk dat er een gebiedscan wordt uitgevoerd en goed in kaart wordt 
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gebracht wat het bestaande landschap en het beheer van terreinbeherende organisatie al als 
voordeel biedt voor de patrijs. 

- Het algemene advies is ook meer doen in minder gebieden en op een beperktere 
oppervlakte, dus focusgebieden (gebieden met de hoogste dichtheden) voor de patrijs 
realiseren en binnen die gebieden te investeren in een uitbreiding van maatregelen waarvan 
de patrijs profiteert. Dit advies zal worden uitgewerkt in het optimalisatieplan voor de patrijs 
in Gelderland dat momenteel wordt opgesteld en begin 2020 gereed is. 
 

Beheerpakketten 
Ten aanzien van de beheerpakketten ANLb zijn er een aantal adviezen: 

- Onderzoeken of de maatregelen voor bloemblokken en keverbanken, zoals toegepast in het 
Partridge-project (zie bijlage), passen binnen de bestaande beheerpakketten ANLb en anders 
een nieuw pakket hiervoor ontwikkelen en opnemen. En daarbij deze pakketten onder de 
aandacht brengen bij (potentiële) deelnemers en stimuleren dat er beheercontracten voor 
worden afgesloten. 

- Bij akkerranden in patrijzengebieden de verplichting opnemen dat minimaal 1/3 deel blijft 
staan na de winter, dus niet opnieuw in te zaaien in het voorjaar, want dan is er (tijdelijk) 
veel minder dekking voor de patrijzen. 

- Stimuleren dat maatregelen in het midden van percelen worden genomen en niet aan de 
randen. 

- Adviezen voor optimaal beheer voor patrijzen opnemen in het optimalisatieplan voor 
patrijzen in Gelderland. 
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Bijlagen 
 

1. Telgebieden patrijs per regio 
2. Belangrijkste opmerkingen gemaakt tijdens het evaluatie-overleg 
3. Pakket Bloemblokken en Keverbanken 

 

  



 

Bijlage 1 Patrijzentelgebieden 
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Bijlage 2 
Bijgevoegd de belangrijkste opmerkingen die gemaakt zijn naar aanleiding van de evaluatie-avond. 

 

Regio Berkelland 
Monitoring 
x Veel tellers vinden invoer in Sovon moeilijk en vullen waarneming.nl in. De groepscoördinator 

heeft zelf de stippen overgezet in het systeem van Sovon. 
x Wel is er behoefte aan extra ondersteuning van de groepscoördinator, die kan helpen met het 

invoeren van waarnemingen.  
Maatregelen 
x In verband met de nieuw aangelegde N18 vorig jaar zaten er veel patrijzen, omdat de 

naastgelegen percelen lang braak hebben gelegen en daarna op een natuurlijke wijze werden 
beheerd. Langs de N18 zijn ook veel patrijzen gezien met jongen. Ook in 2019 was dit weer het 
geval. Er zijn veel perceeltjes en overhoekjes ingezaaid naast de N18 en daar profiteert de patrijs 
van. 

x De wens vanuit het gebied is geen gebieden te minderen, maar juist het aantal maatregelen voor 
de patrijs te vergroten.  

x In de regio Berkelland is veel belangstelling bij boeren voor akkerranden, maar helaas bleek het 
ANLb-budget de beperkende factor dit jaar.  

 

Regio Sinderen en Wehl: 
Monitoring 
x De telresultaten zijn vergelijkbaar met vorig jaar, er lijkt een stabiele patrijzenpopulatie te zijn.  
x De vrijwilligers hebben veel grote legsels van patrijs geconstateerd dit jaar. 
x Sommige tellers zijn afgehaakt, hierdoor heeft er een herverdeling van gebieden plaats gevonden 
x Er is behoefte onder tellers aan een opfriscursus  
Maatregelen 
x Uitbreiding van akkerranden gaat niet hard, er is niet veel belangstelling voor 
 
Regio Vorden:  
Monitoring 
Hengelo – Velswijk 
De teller in deze regio is in 2018 maar twee weken op pad geweest (was nieuw gebied). Daarom nu 
zoveel meer territoria. De patrijs doet het hier goed, ondanks dat er geen akkerranden zijn, het is 
juist een open landschap. Oorspronkelijk was er veel bouwland op de enk, maar nu wordt het steeds 
meer grasland. Er zijn nog steeds veel zandwegen, ruwe bermen en particulieren die kruiden willen 
zaaien en niet maaien en niet spuiten. 
 
Zutphen-Vorden 
De dichtheid aan patrijzen in deze regio is niet erg hoog. Verspreid door het gebied worden wel 
clubjes patrijzen gezien. Bij Vierakker zit een kern van patrijzen. 
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Regio Montferland:  
Monitoring 
In de regio Montferland is sprake van een verhoging van de patrijzen-territoria. 
Wat goed heeft gewerkt is het uitdelen van kaartjes per gebied bij bewoners en boeren met de 
uitnodiging om patrijzen door te geven. Dit heeft 40 extra waarnemingen opgeleverd. 
Ook zijn er meer gebieden geteld tov vorig jaar. Dit jaar was het derde telseizoen in de regio 
Montferland. In het 1e jaar troffen de tellers gemiddeld 1 paartje per telgebied aan en nu gemiddeld 
2 paartjes per gebied. Dit is een mooie groei.  
 

Regio Steenderen:  
Monitoring 
In de regio Steenderen is een nieuwe telgroep opgericht en die heeft in bijna elk gebied een paartje 
patrijzen waargenomen. 
Een wens van de telgroep is om voor alle vrijwilligers een bredere cursus, dus ook met velddagdeel 
en uitleg Sovon invoer, te organiseren. Het is een groot gebied. Ook rond Baak zitten patrijzen, maar 
daar wordt niet geteld. 
Tip van de tellers is: meer samenwerken met de WBE, zij zien heel veel in het veld. 
 
Maatregelen 
In combinatie met ‘t Onderholt zijn 12 akkerranden ingezaaid met vrijwilligers.  
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Bijlage 3 Pakket Bloemblokken en Keverbanken 
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Deel V: Inrichtings- en beheervoorschriften 
 
P1: Bloemenblok 
 
Beschrijving 
Volgens Duits concept zal er een kleurige en bewezen effectief habitat voor patrijzen en andere 
akkervogels aangelegd worden via stroken en/of blokken. De blokken liggen bij voorkeur niet langs 
doorgaande wegen of bos. Hiervan wordt jaarlijks 50% bloksgewijs geploegd, geëgd en opnieuw ingezaaid. 
Hierdoor ontstaat een afwisselend biotoop waardoor deze meerjarige bloemenblokken alles bieden wat een 
patrijs nodig heeft. Broedgelegenheid in het voorjaar, voedsel in de kuikenfase en dekking in de winter. 
 

    
 
Beheervoorschriften  
● De beheereenheid bestaat de gehele periode uit een gewas bestaande uit kruiden, bloemen, 

bladvormers (koolraap, chicorei, pastinaak, etc.), braak of een combinatie van deze. 
● De beheereenheid is minimaal 0,5 hectare groot en minimaal 12 meter breed. De maximale 

grootte is 1 ha. Afwijking hiervan is alleen mogelijk na goedkeuring door de provinciale 
coördinator. 

● In april van het eerste jaar wordt de beheereenheid ingezaaid met een voorgeschreven (tweejarig) 
mengsel en zaaidichtheid. 

● In april van het tweede jaar wordt de helft van de beheereenheid ondergewerkt en opnieuw 
ingezaaid. In het derde jaar volgt de andere helft en in het vierde jaar weer de eerste helft. 

● De beheereenheid wordt niet gemaaid of beweid. 
● De beheereenheid grenst niet aan bos. 
● Chemische onkruidbestrijding en andere vormen van gewasbescherming zijn niet toegestaan. In 

overleg kunnen probleemonkruiden pleksgewijs bestreden worden. 
● Gedurende de looptijd wordt deze beheereenheid niet bemest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze ingevulde overeenkomst dient incl. bijlagen opgestuurd te worden naar: 
Brabants Landschap, tav. J. Sloothaak, Antwoordnummer 13005, 5060 VE Haaren 

 
 

Dit project wordt uitgevoerd door:                                            en financieel mogelijk gemaakt door: 
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Samenstelling tweejarig patrijzenmengsel in het eerste jaar (versie 30-05-’18) 
 
Nederlandse naam Latijnse naam Aandeel 
Boekweit Fagopyrum esculentum 20% 
Vlas Linum usitatissimum 19% 
Zonnebloem Helianthus annuus 8% 
Haver Avena sativa 8% 
Bladramanas Raphanus sativus 8% 
Oude rogge Secale multicaule 8% 
Bladkool Brassica oleracea 7% 
Venkel Foeniculum vulgare 6% 
Grote kaardebol Dipsacus fullonum 6% 
Chicorei Cichorium intybus 5% 
Honingklaver Melilotus officinalis 3% 
Luzerne Medicago sativa 2% 

  
100% 

Zaaidichtheid: 7 kg / ha.  
 
 
Samenstelling tweejarig patrijzenmengsel in het tweede jaar (versie 28-08-’18) 

   Nederlandse naam Latijnse naam Aandeel 
Boekweit Fagopyrum esculentum 20% 
Vlas Linum usitatissimum 19% 
Zonnebloem Helianthus annuus 8% 
Haver Avena sativa 9% 
Bladramanas Raphanus sativus 8% 
Oude rogge Secale multicaule 9% 
Bladkool Brassica oleracea 7% 
Venkel Foeniculum vulgare 6% 
Grote kaardebol Dipsacus fullonum 6% 
Chicorei Cichorium intybus 5% 
Honingklaver Melilotus officinalis 3% 

  
100% 

Zaaidichtheid: 7 kg / ha.  
 
Beheervergoeding  
De beheervergoeding op klei bedraagt  € 2.442,46 / hectare (vergoeding is exclusief aanschaf 
mengsel) 
 
 
 
 

Deze ingevulde overeenkomst dient incl. bijlagen opgestuurd te worden naar: 
Brabants Landschap, tav. J. Sloothaak, Antwoordnummer 13005, 5060 VE Haaren 

 
 

Dit project wordt uitgevoerd door:                                            en financieel mogelijk gemaakt door: 
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P2: Keverbank 
 
Beschrijving 
Een keverbank (beetlebank), is een Engels concept, waarmee voor natuurlijke plaagbestrijding wordt 
gezorgd. Het is een opgeploegde strook die wordt ingezaaid met pol vormende grassen. De strook 
verbeterd het leefgebied voor nuttige insecten, vogels en andere fauna die plaaginsecten bestrijden. 
Daarnaast biedt het broedgelegenheid voor de patrijs. Vanwege predatierisico is de keverbank bij voorkeur 
niet aangesloten op perceelsranden. Omdat de keverbank vooral een functie heeft als broedhabitat, is deze 
maatregel pas echt functioneel voor grondbroeders als hij ondersteund wordt met brede randen aan beide 
zijdes, waarvan één zijde een braakstrook betreft.  
 

  
 
Beheervoorschriften 
● De beheereenheid betreft een verhoogde strook grond, begroeid met een gewas bestaande uit 

grassen en kruiden of een combinatie van deze en een braakstrook. 
● In het eerste jaar dient de grond vanuit twee richtingen op geploegd te worden, zodat een ‘bank’ 

ontstaat van zo’n 0,4 meter hoog en 3 meter breed.  
● De keverbank wordt in het eerste jaar voor september ingezaaid met een voorgeschreven 

mengsel van grassen en kruiden. Inzaai voor 1 mei heeft de voorkeur. 
● Direct naast de keverbank wordt aan één zijde een braakstrook van 3 meter breed gerealiseerd. 
● Op de braakstrook mag een niet-kerende grondbewerking worden uitgevoerd, om te voorkomen 

dat de spontaan ontwikkelde kruiden een te grote massa worden. 
● De beheereenheid wordt altijd ondersteund met voldoende geschikt insectenrijk foerageergebied, 

d.w.z. een bloemenblok zoals onder P1 hierboven  
● Bij voorkeur wordt de keverbank inclusief braakstrook gecombineerd met een aansluitend 

bloemenblok van minimaal 6 meter breed. Indien ter plekke die aansluiting niet mogelijk is, kan 
het bloemenblok ook elders op het bedrijf, zo dicht mogelijk in de buurt van de keverbank, worden 
gerealiseerd 

● De beheereenheid wordt niet gemaaid of beweid. 
● Chemische onkruidbestrijding en andere vormen van gewasbescherming zijn niet toegestaan. In 

overleg kunnen probleemonkruiden pleksgewijs bestreden worden. 
● Gedurende de looptijd wordt deze beheerseenheid niet bemest. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deze ingevulde overeenkomst dient incl. bijlagen opgestuurd te worden naar: 
Brabants Landschap, tav. J. Sloothaak, Antwoordnummer 13005, 5060 VE Haaren 

 
 

Dit project wordt uitgevoerd door:                                            en financieel mogelijk gemaakt door: 
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Samenstelling mengsel keverbank (versie 11-04-‘17) 
 
Nederlandse naam Aandeel 
Timothee 36,0% 
Roodzwenkgras 20,0% 
Kropaar 12,0% 
Beemdlangbloem 12,0% 
Ruwbeemdgras 1,4% 
Rolkaver 1,4% 
Schapenzuring 1,4% 
Duizendblad 1,4% 
Gewone brunel 1,4% 
Knoopkruid 1,4% 
Koninginnekruid 1,4% 
Luzerne 1,4% 
Pastinaak 1,4% 
Rode klaver 1,4% 
Vertakte leewentand 1,4% 
Witte klaver 1,4% 
Ruwe smele 1,4% 
Bladrammenas 1,4% 

 
100,0% 

  
Zaaidichtheid: 12,5 kg / ha.  
 
Beheervergoeding 
De beheervergoeding op klei bedraagt  € 2.451,43 / hectare (vergoeding is exclusief aanschaf 
mengsel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze ingevulde overeenkomst dient incl. bijlagen opgestuurd te worden naar: 
Brabants Landschap, tav. J. Sloothaak, Antwoordnummer 13005, 5060 VE Haaren 

 
 

 
Dit project wordt uitgevoerd door:                                            en financieel mogelijk gemaakt door: 


